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Sammanfattning 
Nyhetssommaren 2008 kom i stor utsträckning att handla om spioner, radiovågor och 

massavlyssning. Riksdagen skulle fatta beslut om en ny signalspaningslag vilket väckte 

opinionen med argument om kränkt personlig integritet och ett nytt storebrorssamhälle i 

Sverige.    

 

Medierna spelar stor roll för människors åsikter i politiska frågor. I den här uppsatsen har 

vi granskat delar av den rapportering som gjorde det möjligt för folket att skaffa sig en 

uppfattning i frågan om den nya FRA-lagen.  

 

Syftet har varit att söka svar på vilka sakområden rapporteringen fokuserade på, om 

tendensen var överhängande positiv eller negativ, om frågan gestaltades som spel eller 

sak samt i vilken utsträckning olika källor kom till tals.  

 

Studien är koncentrerad till veckorna omkring omröstningen i Sveriges riksdag, med start 

13 juni och avslut 4 juli. De undersökta artiklarna har hämtats ur de fyra största 

rikstäckande tidningarna: Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Undersökningen genomfördes med kvantitativ innehållsanalys för att kunna 

presentera förekomsten av våra utvalda områden. 

 

Undersökningen är en fallstudie av en speciell politisk situation och har inga ambitioner  

att uttala sig om rapporteringen i FRA-frågan utöver den avgränsade tidsperioden och de 

undersökta tidningarna.  

 

Resultatet visar bland annat att artiklarna i stor utsträckning har en negativ tendens, att 

negativa källor få komma till tals i större utsträckning än positiva. Rapporteringens 

huvudsakliga fokus låg i lika stor utsträckning på protester mot lagen som på FRA-lagen i 

sig och en fjärdedel av artiklarna präglades av spelgestaltning.  
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1. INLEDNING 
Under försommaren 2008 började en gryta så sakteliga att koka. Svenska 

riksdagsledamöter förberedde sig för de sista voteringarna innan sommaruppehållet. 

Många av dem låg nog, i tanken, redan i hammocken på lantstället. Plötsligt möttes de av 

demonstranter utanför riksdagshuset och deras mejlboxar var fyllda till brädden. Svenska 

folket protesterade vilt mot den nya signalspaningslagen eftersom de ansåg att den skulle 

kränka den personliga integriteten. Bloggosfären väckte medierna, medierna väckte 

medborgarna. FRA-frågan debatterades under hela sommaren och var en av de största 

nyheterna på riksredaktionerna. 

 

1.1 Problembakgrund 

Den statliga myndigheten Försvarets radioanstalt, FRA, har som uppdrag att bedriva 

signalunderrättelsetjänst till hjälp för svensk utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik – 

kort sagt kartlägga hot mot vårt land.1 Enligt en proposition från 2007, och dåvarande 

försvarsminister Mikael Odenberg (m), borde FRA få utökade befogenheter för att lättare 

kunna bekämpa terrorism och internationell brottslighet.2 I propositionen föreslogs en rad 

olika lagändringar. Myndigheten skulle bland annat få rätt att avlyssna kabelburen trafik, 

enligt den gamla lagen gäller rätten bara signaler i etern.   

 

Turerna kring förslaget och omröstningen i riksdagen var en av de största inrikespolitiska 

nyheterna i svenska medier under sommaren 2008. Förslaget drog igång en debatt om 

personlig integritet och väckte starka känslor hos stora delar av svenska folket. 

Privatpersoner demonstrerade, skickade protestmejl och försökte på andra sätt att påverka 

makthavarna. Många pratar om händelsen som ”bloggosfärens genombrott” genom att 

privatpersoner, med bloggare i bräschen, för första gången i stor omfattning lyckades 

påverka folkvalda politiker.3 

 

Under tiden fyllde medierna artiklar och sändningar med nyheter om signalspaning, om 
                                                
1 http://www.fra.se/omfra_signalspaning.shtml 13 november kl.10.02 
2 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2007/08&bet=F%C3%B6U15 13 november 
kl.10.03 
3 http://www.aftonbladet.se/nyheter/fralagen/article3393825.ab, 
http://www.metro.se/se/article/2008/11/06/18/5857-57/index.xml 13 november kl. 10.05 
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lagförslaget, om politikernas oförmåga att bestämma sig och om svenska folkets 

protester. 

 

De ämnen medier väljer att föra upp på sin agenda ligger ofta högt upp på medborgarnas 

dagordning. Den amerikanske journalistikprofessorn Maxwell McCombs skriver att 

medierna kan påverka hur viktig en fråga blir för allmänheten och om många människor 

bildar sig en åsikt om frågan.4 Den utbredda FRA-rapporteringen i stora nyhetsmedier 

bör därför ha påverkat många personers åsikt i frågan. 

 

Lagändringen röstades så småningom igenom, men med en rad tillägg till det 

ursprungliga förslaget. 

 
Svenska mediers uppdrag innebär enligt Pressutredningen -94 att informera, granska och 

vara ett forum för debatt.5 Rapporteringen ska bland annat ge tillräckligt 

informationsunderlag för att medborgarna ska kunna bilda sig en åsikt i samhällsfrågor. 

Utöver det ska rapporteringen vara allsidig och såväl motståndare som anhängare av en 

viss fråga ska höras.6 Motsättningen i debatten om förändringen av FRA-lagen handlade 

om att värna personlig integritet respektive rikets säkerhet. Tidningarnas roll skulle i det 

fallet vara att belysa båda sidor och ge publiken en ärlig chans att med hjälp av 

balanserad rapportering ta ställning. 

 

1.2 Fakta 

Den statliga myndigheten Försvarets radioanstalt, FRA, har som uppdrag att bedriva 

signalunderrättelsetjänst till hjälp för att kartlägga hot mot vårt land.7 Sedan FRA 

grundades 1942 har myndigheten kunnat signalspana på eterburen trafik. Allteftersom 

kommunikationen gått över från radiotrafik till kabelburen trafik, alltså Internet och 

telefon, har FRAs arbete försvårats. Lagändringarna som röstades igenom av riksdagen 

                                                
4 McCombs, 2006, s. 24f 
5 Hadenius et al, 2008, s. 26 
6 Spelregler för press, TV, radio, s. 7f 
7 http://www.fra.se/omfra_signalspaning.shtml 13 november 2008 kl.10.02 
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den 18 juni 2008 ger FRA möjlighet att fånga upp trafikdata från de nya 

kommunikationsvägarna. 

 

FRA-lagen är den informella benämningen på en rad lagändringar i Sverige, samt en ny 

lag, som föreslogs av regeringen i proposition 2006/07:63. Den nya lagen är Lag om 

signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, vilken träder i kraft den 1 januari 2009 

samtidigt med ändringarna i de andra lagarna. Lagen innebär att FRA har rätt att 

signalspana på kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser för att upptäcka ”yttre 

hot”. 8 

 

Den 25 september 2008 presenterade regeringen flera tillägg i lagen som bland annat 

skärper integritetsskyddet och preciserar när signalspaning i kabel får användas.9 

 

I uppsatsen kommer uttrycket FRA-lagen att användas och syftar då till de lagändringar 

som ska utöka myndigheten FRAs befogenheter inom signalspaning. I uttrycket räknar vi 

in alla synonymer som används i medierna, t.ex. massavlyssningslagen, 

signalspaningslagen och spionlagen. 

 

När uttrycket FRA-frågan används innefattar det tidningarnas rapportering om FRA-

lagen i något avseende.  

                                                
8 https://lagen.nu/2008:717, 081113, kl 10.58 
9 http://www.regeringen.se/sb/d/10911/a/112332, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1788753.svd   
081113, kl. 11.15 
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2. SYFTE 
 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att granska den rikstäckande dagspressens rapportering kring FRA-

frågan före och efter riksdagens votering den 18 juni 2008 om förändringar i lagen. Med 

rikstäckande dagspress avses Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet.  

 

Undersökningen är en beskrivande fallstudie och utgår bland annat från mediernas 

gestaltning av nyheten, vilka källor som kommer till tals och förekomsten av olika 

sakområden. 

 

2.2 Frågeställningar 

Hur såg dagspressens rapportering av FRA-frågan ut? 

- Vilka sakområden fokuserar rapporteringen på? 

- I vilken utsträckning vinklades artiklarna positivt respektive negativt i  

FRA-frågan?  

- I vilken utsträckning präglades rapporteringen av spel- respektive sakgestaltning? 

- I vilken utsträckning förekom personifiering? 

- I vilken utsträckning kom källor med positiv respektive negativ inställning till 

FRA-lagen till tals? 
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3. TEORI 
Kapitlet tar sitt avstamp i det journalistiska uppdraget som en normativ idé och går vidare 

i teorier om den verklighet journalister verkar i och dess betydelse för innehållet.  

Ett vidare grepp tas om journalistikens betydelse för medborgarnas åsiktsbildning. Sedan 

redogörs för teorier om tekniska grepp som påverkar journalistikens innehåll och därmed 

också medborgarnas verklighetsuppfattning. Till sist behandlas journalistikens 

användning av källor.  

 

3.1 Det journalistiska uppdraget 

Pressutredningen -94 redogjorde för tre centrala punkter som utgör svenska mediers 

huvudsakliga uppdrag. De tre punkterna är att medierna ska informera, granska och vara 

ett forum för debatt. 2006 avslutades en ny pressutredning och definitionen av mediernas 

uppdrag föreslogs vara likadan.10 Grundtanken med dessa punkter var att de skulle vara 

vägledande för statens presspolitik, men har kommit att kallas ”mediernas demokratiska 

uppgifter”.11 

 

För att journalistiken ska ha ett högt informationsvärde för allmänheten krävs att 

medierna visar att de når en viss täthet, bredd och djup i fråga om information.12 

Pressutredningen menar att medier ska ge publiken ett visst informationsunderlag i 

samhällsfrågor så att publiken har möjlighet att ta ställning.13 

 

Medieforskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck, båda professorer i journalistik och 

politisk kommunikation, skriver i Medierna och demokratin att medierna för att leva upp 

till de krav som demokratin ställer på dem måste leverera oberoende och kritisk 

journalistik. Journalistiken behöver även vara allsidig och ge sanningslika bilder av 

verkligheten för att allmänheten ska kunna bilda sig en självständig uppfattning om 

                                                
10 SOU 2006:8, s. 126f 
11 Nord & Strömbäck, 2004, s. 19 
12 Wallin, 1994, s. 200 
13 SOU 2006:8, s. 126 
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samhällsfrågor.14 Men såväl mediernas journalistiska innehåll som mediernas makt 

påverkas av flera olika interna och externa faktorer.15 

 

Massmedieforskaren Denis McQuail beskriver i Mass communication theory den sociala 

ansvarsideologin, som är den uppfattning de svenska pressutredningarna utgått från.16 

Teorin innebär att medier har ett ansvar gentemot samhället och att ägandet av ett 

medium innebär ett visst allmänt ansvar. Vidare tar McQuail upp att nyhetsmedier ska 

rapportera sanningsenligt, rättvist, relevant och objektivt, samt följa de etiska normer som 

satts upp för dem.17  

 

3.2 Normer och verklighet 

Men även om det finns normativa idéer om det journalistiska uppdraget, verkar också 

varje enskild journalist i en verklighet som påverkar hur uppdraget faktiskt utförs. 

Journalister är en del av medieföretagen, som i sin tur också är en del av en 

konkurrensutsatt marknad.  

 

Jesper Strömbäck redogör för faktorer som påverkar journalistikens innehåll på olika sätt. 

Konkurrensen påverkar medieföretag sinsemellan på en marknad vars villkor sätts av 

politik, juridik, ekonomi, källor, kulturella värderingar och tekniska förutsättningar. 

Dessutom förekommer en ömsesidig påverkan mellan journalistikens innehåll och 

mediepublikerna – läsare, tittare och lyssnare.18 

 

På en konkurrensutsatt marknad bestäms ett mediums nyhetsinnehåll av vad som passar 

det egna formatet. Detta kallas för medielogik och den ursprungliga teorin om 

medielogiken formulerades av forskarna David Altheide och Robert Snow på 70-talet.19 

 

                                                
14 Nord & Strömbäck, 2004, s. 19 
15 ibid, s. 25 
16 Sahlstrand, 2000, s. 16 
17 McQuail, 2005, s. 172 
18 Strömbäck, 2004, s. 102 
19 Altheide & Snow, 1979, s. 10 
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I den bästa av världar skulle det underlag som journalistiken serverar medborgarna för att 

skaffa sig en uppfattning om politiska frågor vara en spegelbild av verkligheten. Men så 

kan det aldrig fungera i praktiken, skriver Jesper Strömbäck i Den medialiserade 

demokratin. För att berätta något gör journalisten en rad val på vägen: berättarperspektiv, 

val av attribut, källor, fakta, ord o.s.v. 20 

 

Vissa av valen är medvetna – andra görs på ren reflex, enligt självklara vanor i 

nyhetsproduktionen. Medieforskarna Jan Ekecrantz, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, och Tom Olsson, professor i historia, utgår från rutiner, som 

blivit så inarbetade i tidningsmakeriet att vissa val inte ens uppfattas som val utan som 

självklarheter.21 

 

Michael Schudson, professor i kommunikation och forskare i sociologi, är också inne på 

samma spår. Han diskuterar om olika motiv som påverkar innehållet och objektiviteten. 

Journalistikens strävan må alltså vara saklighet, objektivitet och så sanningsenlig 

information som möjligt. Men journalistiken följer också tydliga mönster som är 

förutsägbara utifrån de strukturer journalister arbetar inom. Bland dem kan nämnas 

tidspress, konventioner, rutiner, vanor och förutfattade meningar om hur nyheter ska vara 

och vad som är nyheter. 22 

 

Ett sådant mönster är att nyheter ofta förenklar komplexa sammanhang och till exempel 

framställer dem överdrivet känslosamma. Komplicerade fenomen kan dramatiseras som 

en sorts moralisk kamp mellan onda och goda.23 

 

3.3 Makten över dagordningen 

Medierna är ett verktyg för människor att skaffa sig en bild av den komplexa värld vi 

lever i. Mot bakgrund av detta faktum formulerade Maxwell McCombs och Donald 

Shaw, båda professorer i journalistik, 1972 dagordningsteorin.24 

                                                
20 Strömbäck, 2004 s. 79ff 
21 Ekecrantz & Olsson, 1994, s. 252f 
22 Schudson, 2003, s. 33f 
23 ibid, s. 48 
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Teorin går ut på att det finns ett samband mellan de frågor som uppmärksammas i 

medierna och de frågor som medborgarna tycker är viktiga. För att få reda på vilka frågor 

som är viktiga söker medborgarna information hos medierna. När medierna rapporterar 

mycket om en sak signalerar de samtidigt att ”det här är viktigt” och följden blir att 

medborgarna fäster stor vikt vid de frågor som uppmärksammas. 

 

Den som konsumerar nyheter påverkas också av upplägget. Återkommande ämnen, längd 

och placering i till exempel tidningen är några exempel på signaler som pekar på vad som 

är viktigt och angeläget. 25 

 

3.4 Gestaltning 

Med tiden har dagordningsteorin utvecklats, med följden att den ursprungliga 

formuleringen kommit att kallas teorins första nivå. Den som hävdar att medierna 

påverkar vad medborgarna anser vara viktigt. Teorins andra nivå handlar om mediernas 

makt över hur de tycker i olika frågor och den hänger ihop med teorierna om priming och 

framing – gestaltningsmakt. Gemensamt för dessa två är att de handlar om samspelet 

mellan medieinnehåll och människors kognitiva scheman. 

 

Medierna pekar alltså inte bara på vad vi ska tycka till om, de etablerar också 

associationer om det. De lägger större vikt vid vissa saker och utesluter andra och 

utformar därigenom ”måttstockar”, som medborgarna sedan använder i sina bedömningar 

av till exempel regering, politiska förslag och politiska kandidater.26 Medierna påverkar 

helt enkelt de mentala ”kartor” av verkligheten, som människor har fått genom all den 

information och erfarenhet de har skaffat sig.27 

 

                                                                                                                                            
24 McCombs & Shaw, 1972, s. 143ff 
25 McCombs, 2006, s. 23f 
26 ibid, s. 156f 
27 Strömbäck, 2004, s. 37 
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3.4.1 Fokus i nyhetsrapportering 

Forskning gjord av psykologerna och nobelpristagarna Daniel Kahneman och Amos 

Tversky visar att människors uppfattning om omständigheter vid händelser och 

samhällsproblem skiftar kraftigt beroende på hur information vinklas.28 Genom att lyfta 

fram några speciella aspekter av ett problem drar man samtidigt undan uppmärksamheten 

från något annat. Att vinkla nyheter på detta sätt har stor betydelse, speciellt när det 

kommer till politik, eftersom mediet, som har makten att belysa olika sidor av problemet, 

kan avgöra hur en viss fråga uppfattas av publiken.29 

 

Medier för ständigt en kamp sinsemellan om mediekonsumenternas uppmärksamhet. Den 

kampen påverkar innehållet i nyheterna genom att medierna tillämpar en rad olika 

tekniker för att fånga konsumenternas intresse. Det skriver den norske sociologen och 

författaren Gudmund Hernes och presenterar fem punkter med typiska tekniker för att 

fånga publikens uppmärksamhet. Han pratar om tillspetsning, förenkling, polarisering, 

intensifiering och konkretisering.30 

 

Dessa punkter kan tillämpas på all typ av journalistik. Punkterna berör således också av 

varierande grad det journalistiska innehållet i denna undersökning, om rapporteringen 

kring FRA-lagen i de rikstäckande dagstidningarna.  

 

När Hernes pratar om tillspetsning syftar han till mediets begränsningar för 

presentationen. Allt kan inte sägas i en kort nyhetsartikel. Rapporteringen sker istället 

kortfattat i utvalda punkter. Med förenkling reduceras budskapet med följden att 

nyanserna i det inskränks. I gengäld ska alla kunna förstå innehållet när nyheten 

presenteras kort och koncist. Genom polarisering lyfts meningsmotsättningar fram i 

rapporteringen – motståndare och anhängare i olika frågor får komma till tals med sina 

argument. Enkla och motstridiga uppfattningar prioriteras på bekostnad av en omfattande 

argumentering. Med punkten intensifiering syftar Hernes till mediernas benägenhet att 

rapportera om olika typer av sammanstötningar, demonstrationer och ockupationer. Den 

                                                
28 Kahneman & Tversky, 1984, s. 346 
29 Entman, 1993, s. 55 
30 Hernes, 1978, s. 187f 
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typen av nyheter har en passande dramaturgi och lockar till läsning, mer än 

administrativa, dagliga sammanhang. Och slutligen är konkretisering ett sätt att göra 

abstrakta frågor begripliga.  

 

Medieprofessorn Kent Asp skriver att Hernes också senare lagt till ytterligare en punkt, 

nämligen personifiering.31 Den behandlar mediernas benägenhet att söka ett ansikte för 

att belysa ett problem. ”Human touch” möjliggör identifikation och ökar engagemanget 

hos läsaren.32  

 

Personifieringen är ett av de dominerande sätten att vinkla nyheter på. De personer som 

figurerar i personifierade nyheter har speciella egenskaper, kunskaper eller öden som gör 

att just de valts ut att skildra nyheten. Många personer lyfts också fram av den enkla 

anledningen att de redan är kända för publiken. 33 

 

Jesper Strömbäck har tittat på utvecklingen av personifiering i medierna sedan mitten av 

1980-talet. Han ser en kraftig uppgång av personifiering i alla tidningar, men allra 

vanligast är tekniken i kvällspressen. Enligt Strömbäcks undersökning av journalistiken i 

valrörelsen 2002 var nyheten personifierad i mer än hälften av artiklarna i de undersökta 

medierna. I kvällstidningarna i runt tre fjärdedelar av artiklarna. 34 

 

3.4.2 Ordval 

En viktig del av vinklingen är att medierna använder speciella ord. Genom starka eller 

värdeladdade ord kan medier förvränga nyheter utan att ljuga och samtidigt få dem att 

uppfattas på ett speciellt sätt. Nyheten har samma sakliga innehåll med de olika 

varianterna av orden, men för publiken spelar det stor roll för hur något uppfattas. Vissa 

ord uppfattas som negativa och dramatiska eller ger starka associationer till andra 

händelser. Medierna skulle kunna använda neutrala ord, men väljer istället de starka 

orden. Ord som attack och kris har förlorat sin ursprungliga koppling och används av 

                                                
31 Asp, 1986, s. 360 
32 Strömbäck, 1997, s. 16 
33 Hvitfelt, 1989, s. 107 
34 Strömbäck, 2004, s. 211 
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medier i många olika sammanhang. Genom att välja ordet terrorister i stället för 

frihetskämpar lägger medier en negativ koppling i nyheten.35 

 

3.4.3 Spelgestaltad journalistik 

I den politiska nyhetsrapporteringen är metaforer vanliga. Politiken kan skildras som ett 

slagfält, en sjunkande skuta eller ett vinnande lag. Metaforerna är så gott som ett måste 

eftersom politiken för många är en abstrakt företeelse. Genom metaforer inom idrott eller 

krig görs politiken begriplig och dramatisk på ett sätt som lockar publiken.36 

 

Det kallas att gestalta politik som spel, sport eller strategi, istället för att koncentrera sig 

på sakfrågan. Strömbäck beskriver detta som ett välkänt faktum vid sidan av den 

sakgestaltade journalistiken. Det kan handla om opinionsfrågor och politiska strategier, 

men också om olika typer av skandaler, som inte rör politikens sakinnehåll.37  Typiska 

egenskaper för vissa händelser appliceras på politiken och dess aktörer. Politiker blir 

vinnare eller förlorare som får in fullträffar och har bra laganda. De går till anfall på ett 

slagfält men tvingas till reträtt.38 En rad rapporter om inrikespolitiska händelser visar att 

medierna i större utsträckning fokuserat på konflikten och det politiska spelet än 

sakfrågan i sig.39 

 

Jesper Strömbäck ger exempel på hur en sådan spelgestaltning kan se ut i praktiken:  
De politiska partierna och fotbollslagen liknar varandra allt mer. De 

spelar mest på mittfältet – Bildt drar åt vänster, Persson åt höger, Blair 

spelar som Major, Jospin som Juppé och Schröder lovar att spela som 

Kohl… 

 

Sarkasmer och ironier hör till standardvapnen när Bildt och Persson 

debatterar. Bildt använder dem ibland nästan för elegant – offret känner 

                                                
35 Hvitfelt, 1989, s. 140 
36 Petersson, 1987, s. 9ff 
37 Strömbäck, 2000, s. 225 
38 Petersson, 1987, s. 9 
39 Strömbäck, 2000, s. 227 
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inte alltid träffen – medan Perssons stil är snudd på brutal. [---] Men ändå. 

Blir det någon match? 40 

 

Men spelgestaltning kan vara svårare att känna igen än så. Det kan handla om att 

journalistiken framhäver politikers strategier för att nå opinionsmässiga framgångar eller 

andra fördelar. Det tolkningsutrymmet ger bland andra amerikanen Thomas E. Patterson, 

som är professor i statsvetenskap. Han riktar kritik mot amerikansk media i den politiska 

bevakningen, som alltmer går mot att reduceras till ett taktiskt spel med följden att det 

politiska innehållet går förlorat.41  

 

Strömbäck definierar den spelgestaltade journalistiken som ”artiklar och inslag som 

fokuserar på politik som spel, strategi, relationer mellan politiska aktörer, vinnare och 

förlorare, samt på hur politik bedrivs”.42  

 

Det är fokus i rapporteringen som avgör vilken typ av gestaltning det handlar om. 

Debatter kan gestaltas som sak lika väl som spel, även om motståndarna käbblar och 

kastar verbal skit på varandra.43 

 

I sin undersökning av mediernas rapportering om valrörelserna 1998 respektive 2002 har 

Strömbäck tittat på just olika typer av gestaltningar. Strömbäck har gjort skillnad på 

gestaltning i ingress respektive brödtext, men lägger största vikten vid den senare 

kategorin. Resultatet visar ett genomsnitt på 42 procent spelgestaltade artiklar i 

tidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under 

valrörelsen 1998. 2002 var siffran 37 procent.44   

 

När journalistiken istället gestaltar politik som sak fokuserar den på sakliga förhållanden i 

verkligheten. Sakgestaltad journalistik gör det möjligt för medborgarna ”att göra 

                                                
40 Exempel från Strömbäck, 2000, s. 226 (Dagens Nyheter 1998-03-15 resp. Dagens Nyheter 1997-10-08) 
41 Patterson, 1994, s. 131 
42 Strömbäck, 2001, s. 244 
43 Strömbäck, 2000, s. 228 
44 Strömbäck, 2004, s.175 
Av tabellen framgår ett genomsnitt inkluderat TV-medier. Procenttalet i denna uppsats baseras endast på 
angivna tidningar enligt tabell i Strömbäck.  
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intelligenta val och att åsiktsrösta”, skriver Strömbäck. Han definierar sakgestaltad 

journalistik som informationsinriktade artiklar som svarar på politikens vad-frågor: Vad 

som har hänt eller kommer att hända, vad någon har föreslagit, vad någon har sagt i den 

mån det syftar på politikens innehåll.45   

 

Att gestalta politiken som lösandet av sakproblem innebär att beskriva olika 

samhällsfrågor, konkreta förslag från politiker, målsättningar och kritik mot förslag.  

 

3.5 Journalistiska värderingar och spekulationer 

Det varierar från artikel till artikel hur mycket som märks av reportern som författat 

texten. I vissa märks reportern inte alls, medan han eller hon är mycket framträdande med 

rena analyser och värderingar i andra. Reporternärvaro är mindre vanlig i nyhetsartiklar 

än i reportage, men det förekommer. Medieforskaren Anders Sahlstrand konstaterar i sin 

källstudie De synliga att reportern märks i texten i knappt hälften av de undersökta 

nyhetsartiklarna.46 Sahlstrand har använt en bred definition av reporternärvaro. Det kan 

handla om reporterpåståenden, värdeomdömen, ironi, upprepade ord som ”ju”, ”alltså”, 

”ganska”, ”faktiskt” eller tydliga ställningstaganden. Men också om måleriska uttryck 

och talspråkighet. Han gör skillnad på reportern som närvarande och som engagerad. 

Där det senare innebär att denne tydligt tar ställning för sak eller person.47 

 

Vid sidan av rena fakta, förekommer i journalistiken också olika typer av spekulationer. 

Jesper Strömbäck gör i sin avhandling Gäster hos verkligheten skillnad mellan två olika 

typer av spekulationer: 1) spekulationer kring konsekvenser av sådant som redan har hänt 

(retrospektiva spekulationer) och 2) spekulationer kring sådant som kan komma att hända 

(prospektiva spekulationer).48 Han argumenterar för att den förra kan tänkas fylla en 

funktion, medan den senare innebär en större risk för felaktigheter. Retrospektiva 

spekulationer är av typen: Har socialdemokratins politik bidragit till att minska 

                                                
45 Strömbäck, 2001, s.241 
46 Sahlstrand, 2000, s.134. Av tabellen i Sahlstrands undersökning framgår inte exakt siffra för 
nyhetsartiklar med reporternärvaro. Tydligt är dock att den ligger mellan 45 % och 50 %. 
47 ibid, s. 250 
48 Strömbäck, 2001, s. 325 
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arbetslösheten eller öka tillväxten? Prospektiva spekulationer kan till exempel innebära 

att försöka förutsäga vinnare och förlorare i ett riksdagsval.49 

 

Jesper Strömbäck menar att resultatet av spekulationer är att medierna blir osakliga och 

förvränger verkligheten. Det är ett problematiskt inslag i journalistiken eftersom 

människor är så beroende av medierna, då bilden av verkligheten i fall av spekulationer 

kan baseras på felaktiga uppgifter. I förlängningen kan det också underminera 

journalistikens trovärdighet. Även allmänhetens uppfattning om exempelvis politiker kan 

skadas om bilden medierna ger är missvisande och spekulativ. 50 

 

Men spekulationer kan vara ett sätt att spara tid eller att skapa spänning och dramatik. 

Strömbäcks studie visar att prospektiva spekulationer förekommer i mer än hälften av de 

artiklar och inslag han har gått igenom.51 

 

3.6 Källor 

För att få fram information, åsikter och råmaterial använder sig journalister av källor. En 

källa kan vara såväl muntlig som icke-muntlig, det kan vara en person eller ett 

dokument.52 

 

Källorna har stor betydelse för nyheternas trovärdighet och sanningshalt. Källorna kan 

påverka nyheternas kvalitet när de genom journalister får möjlighet att fylla nyheterna 

med åsikter och fakta.53 Anders Sahlstrand antar i De synliga att ju mer journalister 

baserar nyheter på det som källorna kan förmedla, desto mer påverkar källorna kvaliteten 

på nyheten.54 

 

Ju fler källor en journalist har tillgång till, desto bättre bild av verkligheten kan 

journalisten ge. Jesper Strömbäck skriver att minst två av varandra oberoende källor per 

                                                
49 Strömbäck, 2001, s. 325ff 
50 ibid, s. 329f 
51 ibid, s. 328 
52 Strömbäck 2004, s. 127 
53 Sahlstrand, 2000, s. 11 
54 ibid, s. 78 
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artikel eller inslag är ett bra mått. Om frågan är större och rör mer än två parter bör även 

källantalet öka. Strömbäcks forskning från valbevakningen 2002 visar att snittantalet 

källor i de fyra största rikstäckande tidningarna är 2,02 källor per artikel. 55 Sahlstrands 

studie däremot visar på 3,0 källor per undersökt artikel. 

 

Medieforskaren Jesper Strömbäck skriver i Den medialiserade demokratin om hur källor 

kan delas in i kategorierna elitkällor och icke-elitkällor. Elitkällor är oftast 

myndighetsutövande personer, till exempel högre politiker, experter eller 

företagsledare.56 Icke-elitkällor är till exempel studenter, arbetare eller arbetslösa.57 

Elitkällor dominerar i nyhetsrapporteringen i Sverige. Detta kan bero på det höga tempot 

inom nyhetsjournalistiken och pressen på redaktioner. Men det kan även vara så att 

nyheter ska handla om sådant som är viktigt i samhället, och då är det elitkällor som kan 

leva upp till kraven på uttalanden och handlingar.58 

 

Jesper Strömbäcks forskning på svensk valjournalistik visar att 53 till 77 procent av 

källorna under valbevakningen utgörs av politiker. Medborgarna har en betydligt mindre 

roll, i genomsnitt 13 procent i Strömbäcks undersökta tidningsartiklar. Främst framträder 

medborgare i kvällstidningarna, eftersom kvällstidningsjournalistiken blivit allt mer 

personifierad.59 

 

Ibland kan elitkällor, i form av experter och sakkunniga, användas för att balansera upp 

en nyhet. Den brittiska journalistikforskaren Tammy Boyce skriver att journalister ofta 

använder experter som källor för att de anses vara neutrala, men det är de nödvändigtvis 

inte. Oftast ger experter fakta och information men ibland kommer de inte med något nytt 

utan innehar rollen som motvikt till en annan källa. 60 

 

                                                
55 Strömbäck, 2004, s. 203 
56 ibid, s. 127 
57 Sahlstrand, 2000, s.11 
58 Strömbäck, 2004, s. 131f 
59 ibid, s. 212ff 
60 Boyce, 2006, s. 890f 
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Boyce har studerat användandet av expertkällor inom hälsojournalistik i Storbritannien i 

samband med en stor debatt under 1998. En forskare påstod att autism hade kopplingar 

till vaccinering mot mässling, påssjuka och röda hund. Medieuppbådet var stort, föräldrar 

till barn med autism rasade och vaccinationssiffrorna föll drastiskt i Storbritannien.61 

Undersökningen visar att 48 procent av analysenheterna var neutrala, 32 procent var 

övervägande negativa och 20 procent övervägande positiva. I de neutrala analysenheterna 

figurerade ofta experter och politiker eller experter och föräldrar. Om experter förekom 

som enda källa balanserades deras uttalanden sällan upp av någon annan källa. I de 

negativa respektive positiva artiklarna figurerade negativa eller positiva källor 

oemotsagda.62 

 

Om journalister helt skulle avstå att arbeta med källor finns en chans för journalister att 

uppnå fullständigt oberoende. Men journalisten skulle sannolikt även drabbas av akut 

brist på information. Det är viktigt att journalister redaktionellt arbetar så oberoende som 

möjligt med de källor de använder, men ett visst beroende går inte att undvika.63 

 

Olika källor har olika roller. Medieforskarna Jan Ekecrantz och Tom Olsson har 

preciserat tre kategorier som är frekvent återkommande i svenska medier. Dessa är 

faktagivaren, analytikern och värderaren. En faktagivare står för fakta och information 

till artikeln. Analytikern gör ett mer komplext uttalande, till exempel drar en slutsats av 

de fakta som presenterats. Värderaren ger uttryck för åsikter, attityder, ståndpunkter, 

planer och liknande. Olika typer av frågor och påståenden får stöd av de olika typer av 

källor.64 

 

Källor har ett stort inflytande över medieinnehållet, och då främst de muntliga 

elitkällorna. Inflytandet varierar och alla elitkällor har inte samma makt över innehållet.65 

 

                                                
61 Boyce, 2006, s. 889 
62 ibid, s. 898 
63 Sahlstrand, 2000, s. 86 
64 Ekecrantz & Olsson, 1991, s. 51 
65 Strömbäck, 2004, s.127 & s. 131 
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Genom att lära sig och anpassa sig till medielogiken kan källorna få större makt över 

medieinnehållet, samtidigt som det innebär att källorna kapitulerar och erkänner att 

medierna har makten över innehållet.66 

 

                                                
66 Strömbäck, 2004, s.133 
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4. METOD 

I metodkapitlet redogörs för val av metod samt hur undersökningen genomförts. 

Metodproblemen presenteras, liksom undersökningens validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Metodval  

Undersökningen har gjorts genom kvantitativ innehållsanalys. Den kvantitativa 

innehållsanalysen passar bra när ett stort material ska gås igenom och när syftet är att se 

hur frekvent olika typer av innehållsliga kategorier förekommer och hur mycket utrymme 

kategorierna får.67 Metoden används ofta vid forskning inom politisk kommunikation och 

medieinnehåll. Ett exempel är statsvetaren Jörgen Westerståhls undersökning Objektiv 

nyhetsförmedling. Westerståhl utgick från normer om saklighet och opartiskhet i 

radiolagen för att undersöka om nyhetsmaterialet når upp till kraven om sanning, 

relevans, balans och neutral presentation.68 

 

Vi har valt metoden för att vi vill ta fasta på de fyra begrepp som är grundläggande inom 

den klassiska kvantitativa innehållsanalysen: objektivitet, systematik, kvantitet, manifest 

innehåll.69 

  

Anledningen till att vi inte valt att göra en kvalitativ textanalys är att vi vill se bredden 

och huvuddragen i rapporteringen snarare än djupet och underliggande meningar.70 

Samtalsintervjuer, enkätundersökningar eller fokusgrupper har inte varit aktuellt eftersom 

vi undersöker innehållet i material, inte människors uppfattning eller åsikter om det.71 

 

4.2 Urval 

Vi har valt att undersöka material i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet under perioden 13 juni 2008 till 4 juli 2008. Eftersom undersökningen 

                                                
67 Esaiasson et al, 2007, s. 223f 
68 ibid, s. 225f 
69 Nilsson, i Ekström & Larsson, 2000, s. 113f 
70 Esaiasson et al, 2007, s. 237 
71 ibid, s. 262, s. 361 
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behandlar en fråga som berörde hela Sverige har vi valt att undersöka de fyra största 

rikstäckande dagstidningarna .72 

 

Våra analysenheter är de nyhetsartiklar som publicerats på nyhetsplats i tidningarna samt 

tilläggsrutor. Ledarsidor, analyser, insändare från läsare, debattartiklar och krönikor har 

inte undersökts. Detta på grund av att vissa av dessa delar har en avsändare med en 

uttalad agenda i frågan eller inte riktigt har de journalistiska krav på sig som redovisats i 

teoridelen. 

 

Tilläggsrutor spelar en stor roll framförallt i kvällspressen och utgörs av till exempel 

faktarutor eller enkäter som redigerats fristående från nyhetsartikeln. Det kan även vara 

lösryckta citat som inte återfinns i nyhetstexten. Vi vill därför undersöka tilläggen för att 

se om de har samma fokus och tendens som de större analysenheterna. 

 

Tilläggen undersöks enligt ett eget kodschema men på samma grund som artiklarna. De 

frågor som ska besvaras främst handlar om det som i kodschemat kallas tendens, 

sakområde och gestaltning. Vi har även undersökt hur uppdelningen är mellan 

faktatillägg och åsiktstillägg. Om all information i tillägget återfinns i nyhetsartikeln har 

tillägget inte ansetts vara en egen analysenhet. 

 

Tidsintervallet är valt med hänsyn till voteringsdagen från fem dagar innan omröstningen, 

då rapporteringen ökade, och tre veckor framåt. Vi har valt att avsluta vår period där för 

att inte innefatta Almedalsveckan i undersökningen. Vårt syfte är att granska 

rapporteringen i anslutning till riksdagens omröstning. Almedalsveckan är en speciell 

politisk händelse och rapporteringen får då en annan inramning.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi beställde Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet från 13 till 18 juni från 

respektive redaktion. Sedan fick vi beställa hela perioden av Dagens Nyheter och 

                                                
72 Nilsson, i Ekström & Larsson, 2000, s.120, http://www.dagspress.se/Article.jsp?version=108444&idx=6 
081117, kl. 11.52 
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resterande tid för de tre andra på mikrofilm. Materialet från mikrofilmen skrev vi sedan 

ut. 

 

Vi utformade våra variabler med hjälp av kodscheman från tidigare kvantitativ forskning 

med samma typ av frågeställningar som våra.73 Stödda på teoridelen i vår uppsats och 

efter att ha läst materialet lade vi även till variabler som är relevanta för syftet. Alla 

variabler sattes sedan samman i vårt kodschema. 

 

Inledningsvis gjorde vi ett interkodartest för att stämma av att vi kodade likadant. 

Överensstämmelsen var god förutom på några punkter. Vi diskuterade problemen och 

klargjorde sedan våra kodinstruktioner så att problemet inte skulle uppstå under 

undersökningen.  

 

När kodschemat var helt klart delade vi upp analysenheterna mellan oss och genomförde 

undersökningen. Under undersökningen uppkom ibland artiklar som var speciellt svåra 

att koda och då diskuterade vi saken med varandra så att vi var överens och gjorde 

likadant om en liknande artikel dök upp igen. När vi var klara med undersökningen 

gjorde vi ännu ett interkodartest på vissa artiklar för att säkerställa att vi arbetat på 

samma sätt genom hela undersökningen. Överensstämmelsen var drygt 85 procent. 

 

Under undersökningens gång insåg vi att vår ursprungliga variabel gällande gestaltning 

(sak-, spel-, person-) borde delas upp, med personifiering som egen variabel. Detta för att 

varken sak- eller spelgestaltning utesluter personifiering. Vi har därför kodat om alla 

analysenheter enligt de nya instruktionerna i dessa två variabler. 

 

Resultaten från undersökningen behandlades i statistikprogrammet SPSS och sedan 

framställdes diagram och grafer i programmet Excel. Det gav oss möjlighet att göra 

jämförelser och se huvuddragen i rapporteringen på de punkter vi valt att undersöka. 

 

                                                
73 Nord & Nygren, 2007 samt Alström, 1997 
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4.4 Metodproblem 

Vid en kvantitativ studie är allt inte svart eller vitt. Under vårt första interkodartest 

uppkom frågor som vi sedan fick diskutera för att tänka på samma sätt genom hela 

undersökningen. Ett annat metodproblem vi har stött på är att artiklar handlar om något 

helt annat än det vi vill titta på, men är kopplade till FRA-frågan och är publicerade på 

samma sida som FRA-nyheter. Ett exempel är en artikel om att Sverige är sämsta landet i 

Europa att värna den personliga integriteten överlag. Vårt kodschema har inte varit 

anpassat efter dessa analysenheter, men vi har kodat dem eftersom de spelar roll i 

uppfattningen om FRA-frågan och tydligt hängt samman med FRA-blocket i 

redigeringen. 

 

Ett annat problem är att forskningen om källors uttalanden och inställning i förhållande 

till nyhetsrapporteringen inte är utbredd. Journalistiska normer för källanvändningen 

finns fastslagna av flera olika forskare, men vi har inte lyckats hitta jämförande siffror i 

fråga om positiva och negativa källor och deras uttalanden och argument. Den enda 

utförliga svenska forskningen om källor är gjord av Anders Sahlstrand, men den tar inte 

upp alla av de variabler vi använt. Även internationell forskning inom området är svår att 

finna. På vissa punkter kan vi därför bara redogöra för våra resultat, utan jämförande 

analys. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

För att uppnå så hög begreppsvaliditet som möjligt har vi tittat på liknande studier och 

fokuserat på att förankra våra variabler i teorin. Vi har kontinuerligt fört en diskussion 

om vad våra variabler faktiskt svarar på. I de fall vi funnit dem relevanta har vi behållit 

dem, i vissa fall har vi modifierat eller tagit bort dem.   

 

Ett reliabilitetsproblem i kvantitativa studier är att subjektiva tolkningar är ett 

ofrånkomligt inslag i kodningen av materialet. Detta gäller i synnerhet variabler av det 

slag som vi använt oss av, till exempel om en artikels tendens är ”negativ” eller ”positiv” 

till ett visst fenomen.74 Vi har jobbat för att våra kodinstruktioner ska vara utförliga nog 

                                                
74 Nilsson i Ekström & Larsson, 2000, s. 127f 
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att undvika tveksamheter i kodningen, bland annat genom att redogöra för gränsfall och 

ge exempel. 

 

För att kontrollera studiens replikerbarhet har vi genomfört interkodartest och skrivit 

utförliga kodinstruktioner. 

 

Eftersom undersökningen är en fallstudie har den inga generaliserande ambitioner utanför 

den undersökta perioden och de aktuella tidningarna. 
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5. RESULTAT  
Undersökningens resultat redovisas i olika typer av diagram, där de inledande sidorna 

visar omfattningen av rapporteringen. Vi har undersökt alla artiklar och notiser som 

behandlar FRA-frågan i de fyra största rikstäckande tidningarna, Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet, under perioden 13 juni till 4 juli. Det totala 

antalet artiklar är 103 stycken, varav åtta är notiser. I resultat, analys och slutsats görs 

ingen skillnad på de båda typerna av texter. 

 
5.1 Rapporteringens omfattning 

Figur 5.1.1 Totalt antal artiklar om FRA-frågor under undersökningsperioden. 

                  N=103 

Grafen visar utvecklingen fördelat på de dagar artiklarna publicerades. Flest artiklar 

publicerades den 20 juni – två dagar efter omröstningen i riksdagen. Den 21 respektive 

23 juni publicerade ingen av tidningarna någon nyhetsartikel om FRA-lagen.    

Av det totala antalet artiklar publicerade Aftonbladet 17 st, Dagens Nyheter 31 st, 

Expressen 27 st och Svenska Dagbladet 28 st artiklar.
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Figur 5.1.2 Utrymme 

                       N=60 

 
Undersökningen omfattar totalt 60 exemplar av de undersökta tidningarna. I 19 av dem 

publicerades rapporteringen av FRA-lagen över ett helt uppslag. I 15 tidningar upptog 

nyheten en helsida och i åtta tidningar nästan en helsida. 
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5.2 Innehåll 

Figur 5.2.1 Fördelning över sakområden. 

           N=103 

De undersökta artiklarna berör alla på något sätt FRA-lagen, men huvudsakligt 

sakområde varierar mellan de olika analysenheterna. Vanligast förekommande 

sakområdeskategorier är FRA-lagen och protester mot lagen, med 20 procent vardera. 

Rapporteringen handlade alltså i lika stor utsträckning om motståndet mot lagen som om 

lagen i sig.  

 

Näst vanligaste sakområdet är alliansen med 18 procent. Under kategorin faller artiklar 

som på olika sätt belyser relationer inom alliansen, något av partierna i alliansen eller 

dess politiker. 

 

På fjärde plats kommer artiklar med fokus på myndigheten FRA och dess verksamhet. 

Om detta handlade 12 procent av artiklarna. 
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Av de undersökta artiklarna hade 11 stycken ett fokus som inte kan sorteras under någon 

av de angivna kategorierna. Exempel på annat fokus är redovisning av 

opinionsundersökningar, bolag som värvar spioner för signalspaning, tips som: ”Så lurar 

du statens spioner” eller uppmärksammande av att en politiker som röstat nej uppvaktas 

med blommor. 

 

När fokus ligger på relationer mellan politiker, hur de kommer överens och bedriver 

politik, handlar de oftare om allianspartierna än om oppositionspartierna.  
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Figur 5.2.2 Sakområde fördelat på typ av tidning. 

            N=103 

 
Morgonpressen publicerade drygt tre gånger fler artiklar där sakområdet var FRA-lagen 

än vad kvällspressen gjorde. Noterbart är dock att morgonpressen också publicerade fler 

artiklar (59 st) totalt än vad kvällspressen gjorde (44 st).  

 

Kvällspressen har anmärkningsvärt många fler artiklar med annat fokus75 än vad 

morgonpressen har. Likaså fokuserar kvällspressen i fler fall på alliansen, medan 

morgonpressen i större utsträckning fokuserar på omröstningen/riksdagen.

                                                
75 Kategorin annan person från kodschemat har slagits samman med annat fokus i resultat, analys och 
slutsats eftersom det enbart var en artikel med fokus på annan person.  
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Figur 5.2.3 Typ av gestaltning 

       N=103 

 
Cirkeldiagrammet visar att tidningarnas rapportering om FRA-frågan till största delen 

präglas av sakgestaltning. Det gäller för 77 stycken av de 103 undersökta artiklarna. En 

fjärdedel – 26 artiklar – präglas av eller har inslag av spelgestaltning. 
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Figur 5.2.4 Gestaltning fördelat på olika tidningar. 

      N=103 

 
Kvällspressens artiklar präglas i större utsträckning av spelgestaltning än vad 

morgonpressens artiklar gör.  

 

Av kvällspressens 44 artiklar är 14 spelgestaltade och 30 av sakgestaltade. 

 

Av morgonpressens 59 artiklar är 12 spelgestaltade och 47 sakgestaltade. 
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Figur 5.2.5 Sakgestaltning uppdelat på sakområden 

 

       N=77 

 
Av de 103 undersökta artiklarna präglas 77 stycken av sakgestaltning.  

 

Artiklar med fokus på FRA-lagen och protester mot lagen är de vanligaste fokus bland de 

sakgestaltade artiklarna. Fokus på myndigheten FRA och annat fokus är också vanliga i 

de sakgestaltade artiklarna. 
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Figur 5.2.6 Spelgestaltning uppdelat på sakområden 

 

       N=26 

 
De artiklar som har inslag av eller helt präglas av spelgestaltning fokuserar oftast på 

alliansen, det gäller för hälften av de spelgestaltade artiklarna.  

 

Näst vanligaste sakområdet är omröstningen.  

 

I de 26 artiklar som präglas av spelgestaltning handlar 19 stycken om alliansen, 

oppositionen eller omröstningen.  
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Figur 5.2.7 Artiklar med personifiering 

                  N=103 

 
 

Av alla undersökta artiklar innehöll 34 procent personifiering. Den undre delen av 

staplarna visar hur många artiklar på respektive tidning som innehåller personifiering. 

Expressen är den tidning som har använt sig av den här tekniken i störst utsträckning, 

Aftonbladet minst av alla (Aftonbladet har också publicerat en avsevärt mindre mängd 

artiklar totalt). 

 

Artiklarna med personifiering handlar oftast om alliansen i något avseende. Av de 19 

artiklarna med alliansen som sakområde innehåller 15 stycken personifiering.  Två av 

fem artiklar om oppositionen innehåller personifiering och för protester mot lagen är 

motsvarande siffror fem av 16.  
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Figur 5.2.8 Artiklarnas tendens 

              N=103 

 
 

Den dominerande tendensen bland de undersökta artiklarna är negativ inställning till 

FRA-frågan, 52 procent av artiklarna visar en sådan tendens. Det kan ställas mot de med 

positiv tendens som bara gäller 4 procent av artiklarna. Av de undersökta artiklarna är 

41 procent neutralt framställda till FRA-frågan och i 3 procent av fallen är tendensen ej 

möjlig att avgöra.  

 

Undersökningen omfattar också i vilken utsträckning värdering utan källa förekommer. 

Resultatet av undersökningen visar att det förekommer i nio av de 103 artiklarna (9 %).  

 

Nästan samma resultat visas för spekulationer utan källa, det förekommer i sju av 103 

fall (7 %).  
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5.3. Källor 

Här redovisas vilka som kommer till tals i analysenheterna, vilken åsikt de har i FRA-

frågan, om de pratar om FRA-lagen i sak och vilka argument de i så fall för fram. Totalt 

figurerar 247 källor i analysenheterna. 

 

Figur 5.3.1 Källornas inställning till frågan 

     N=247 

 
Ovan visas hur inställningen till FRA-frågan fördelas över dessa källor. Antalet negativa 

källor är allra störst, 106 av 247. Positiva källor och källor vars inställning inte går att 

avgöra är 65 respektive 76 stycken. Inom kategorin ej möjligt att avgöra finns till 

exempel sakkunniga i frågan, politiker som innan omröstningen ej bestämt sig i frågan 

och andra som ej uttrycker någon åsikt. 
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Figur 5.3.2 Källornas rollfördelning 

         N=247 

 
 

Bland de 247 källorna ser rollfördelningen ut som ovan.76 Politiker utgör en klar majoritet 

bland källorna med 137 av de 247 posterna. Sakkunniga inom till exempel IT-säkerhet, 

personlig integritet, statsvetenskap och underrättelseverksamhet utgör 22 av 247 källor. 

Under kategorin annan, 29 källor, återfinns till exempel anonyma källor, 

Sifoundersökning, företagsledare och journalister. Antal källor från riksdagen, som i 

cirkeldiagrammet visas som 0 procent är en (1) och utgörs av ett lagförslag. 

                                                
76 Kategorin nyhetsbyrå från kodschemat har i resultat, analys och slutsats slagits samman med annat 
medium eftersom nyhetsbyrå endast förekom i två fall. 
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Figur 5.3.3 Inställning inom elit- och icke-elitkällor 

N=247 
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Källorna kan efter sin rolltillhörighet delas in i elit- och icke-elitkällor. Indelningen är 

gjord på detta vis:  

  Elitkällor: Politiker, FRA, sakkunnig, annat medium, riksdag,   

  opinionsbildare. 

  Icke-elitkällor: Privatpersoner, bloggar. 

Rollkategorin annan har vi gått igenom och efter titel placerat in i någon av de båda 

kategorierna. En av källorna annan var en icke-elitkälla och resterande 28 elitkällor. 

 

I stapeln icke-elitkällor är fördelningen 17 negativa, fyra ej möjliga att avgöra och en 

positiv. 

 

Inom elitkällorna är fördelningen ganska jämn mellan negativ och ej möjlig att avgöra, 

medan positiv är något mindre.
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Figur 5.3.4 Politikerkällors inställning 

      N=137 

 
62 av politikerkällorna har en negativ inställning, 49 har en positiv inställning och i 26 

fall är det inte möjligt att avgöra ståndpunkt i frågan. 
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Figur 5.3.5 Källors inställning och uttalanden 

           N=247 

 
Alla källor som figurerar i analysenheterna uttalar sig 40 procent om FRA-lagen i sak. De 

som inte kommenterar lagen i sak pratar om till exempel det politiska spelet. Diagrammet 

ovan visar fördelningen inom de tre olika inställningskategorierna i fråga om hur många 

som uttalar sig om FRA-lagen i sak. 

 

Bland de 64 positiva källorna uttalar 33 sig i sak medan 31 inte gör det. Bland de 106 

negativa källorna uttalar sig hälften i sak och hälften inte. Av dem som inte är möjliga att 

avgöra uttalar sig 13 i sak medan 64 inte gör det.
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Figur 5.3.6 Fördelning av argument 

       N=139 

 
De som uttalade sig i sak gjorde det med olika argument. Av totalt 139 källor, nämnde 

37 procent fördelar med lagen och 63 procent nackdelar. Diagrammet ovan visar hur 

argumenten var fördelade – hur många som nämnde för- eller nackdelar för olika 

kategorier.  

 

Källor som nämnde nackdelar för privatpersoner dominerade argumenten, med mer än en 

tredjedel av totalen.  Argument om för- respektive nackdelar för journalister förekom 

minst antal gånger, en gång vid fördelar respektive två gånger vid nackdelar.  

 

I kategorin fördelar respektive nackdelar för andra finns för- och nackdelar för bland 

annat företag och andra länder, men även olika typer av motargument. 

 

Ett uttalande av typen ”lagen innebär inte en kränkning av den personliga integriteten” 

kodas som fördelar för andra. Påståendet är inte en uttryckt fördel med lagen, men ett 

motargument till motståndarens ”lagen är en kränkning av den personliga integriteten”. 
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5.4 Tilläggsrutor 

Det totala antalet tilläggsrutor i undersökningen är 57 stycken. Av dessa är 42 faktatillägg 

medan 15 är åsiktstillägg. Överlag är dessa tilläggsrutor fokuserade på sakfrågor och två 

tredjedelar är neutralt inställda till FRA-frågan. Endast två av 57 har en positiv tendens 

och 16 av 57 en negativ tendens. Tabellen nedan visar fördelningen över fokus. 

 

Tabell 5.4.1 

Innehållsligt fokus                    Antal 
FRA 7 
FRA-lagen 31 
Alliansen 3 
Oppositionen 2 
Omröstningen/riksdagen 3 
protester mot lagen 2 
Annat fokus 9 
Totalt: 57 
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6. ANALYS 

I analysen behandlas de nyhetstexter som undersökts och vi kopplar tillbaka till 

teorikapitlet. Då tilläggsrutorna inte skiljer sig markant från de större analysenheterna 

väljer vi att lägga fokus på artiklar och notiser. De är mer komplexa till innehållet och det 

är i dessa den journalistiska tyngdpunkten ligger.  

 

6.1 Sakområde 

Tidningarna rapporterade om signalspaning under slutet av juni och början av juli 2008, 

med anledning av ett lagförslag som skulle innebära utökade befogenheter i 

signalspaning för myndigheten FRA. Det fanns en rad olika sakområden kring denna 

fråga, som medierna valde att fokusera på i sin rapportering.  

 

Undersökningen delar in dessa sakområden under kategorierna: FRA, FRA-lagen, 

alliansen, oppositionen, omröstningen, protester mot lagen, politiker, annan person och 

annat fokus.  

 

Protester mot lagen är lika vanligt fokus i rapporteringen som FRA-lagen i sig. De båda 

kategorierna är också de som återfinns flest gånger i analysenheterna (vardera 21 gånger). 

Ställt mot Gudmund Hernes teori om olika tekniker för att fånga läsarnas intresse kan 

man i sammanhanget ta fasta på hans formulering om intensifiering. Att rapportera om 

demonstrationer och bloggupprop är ett tydligt och dramaturgiskt tacksamt fokus för att 

belysa motstånd mot den nya lagen.  

 

Kategorierna alliansen, oppositionen och omröstningen/riksdagen gäller för 38 av de 

undersökta artiklarna (37 %). Det är också de kategorier som återfinns flest gånger bland 

de spelgestaltade artiklarna. Att tidningar väljer dessa sakområden framför att rapportera 

om FRA-lagen i sak, kan ha att göra med mediernas benägenhet att vilja prata om hur 

politik bedrivs, snarare än följderna av den (se också spelgestaltning nedan).  

 

Artiklarna om nämnda politikkategorier handlar också ofta om oenighet inom partier, 

mellan partier eller inom partiblocken. Möjligen blir detta fokus naturligt genom 
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mediernas benägenhet att använda sig av polarisering i framställningen. Motståndare och 

anhängare ställs mot varandra i den för tiden heta frågan om FRA-lagens form och vara 

eller inte vara. 

 

Av resultatet framgår att endast var femte artikel i huvudsak fokuserar på FRA-lagen. Det 

är viktigt att poängtera att FRA-lagen däremot är det i särklass vanligaste sakområdet för 

åsikts- och faktatillägg (31 av 57). Tidningarna har i de flesta fall valt att presentera fakta 

om lagförslaget i en faktaruta till förmån för annan fokusering i brödtexten.  

 

6.2 Personifiering 

Av de undersökta artiklarna innehåller 35 stycken personifiering av något slag och det är 

oftast alliansen som står i fokus. Ofta handlar det om någon av de ledamöter i riksdagen 

som gick emot den egna partilinjen och röstade nej eller lade ner sin röst. 

Riksdagsledamoten Fredrik Federley får till exempel ge ett ansikte till oförmågan att 

komma överens i frågan – inom riksdagen, partiet eller alliansen. Han återanvänds av alla 

tidningar, ansiktet blir välkänt för läsaren, som på så sätt genast vet vad det handlar om. 

Läsaren får också lättare att engagera sig i frågan.  

 

Jesper Strömbäck skriver att journalistiken blivit mycket mer personifierad sedan 1980-

talet. Den här undersökningen visar inte en lika stor andel personifierade artiklar som 

Strömbäcks undersökning från 2002, men Strömbäcks definition är att betrakta som 

vidare än den är för denna undersökning. Strömbäck använder två grader av 

personifiering, av vilka den här undersökningens definition snarast överensstämmer med 

den högsta graden. Hans resultat av högsta graden av personifiering stämmer väl överens 

med vårat resultat (31 % respektive 34 %).77 I båda undersökningarna är också Expressen 

den av de fyra tidningarna som visar högsta graden av personifiering.  

 

                                                
77 Vi har valt ut delar av Strömbäcks undersökning och räknat ut en snittprocent på de tidningar som också 
omfattas av vår undersökning.  
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Anmärkningsvärt för denna undersökning är att så få personifierade artiklar publicerats i 

Aftonbladet. Tidningen verkar dock också i det stora hela ha intresserat sig mindre för 

FRA-frågan på nyhetsplats än de tre övriga tidningarna.  

 

6.3 Spelgestaltning 

Var fjärde artikel i undersökningen präglas av eller har inslag av spelgestaltning. Jämfört 

med Jesper Strömbäcks undersökning av valrörelsen i medierna 1998 (42 %) respektive 

2002 (37 %) är det en blygsam siffra. En avgörande förklaring kan vara att det här inte 

handlar om en valrörelse där partier ”tävlar” om röster hos väljarna. I valrörelsen är 

kampen om makten central på ett annat sätt. Den är själva utgångspunkten till 

rapporteringen och det finns därför anledning att anta att såväl medier som också 

politiker agerar på ett annat sätt, vilket får konsekvenser för rapporteringen. 

 

Mot bakgrund av den väsenskillnaden skulle resultatet kunna tolkas som frapperande åt 

andra hållet i stället. Trots att FRA-frågan inte alls handlar om att vinna röster för att 

vinna makt, fokuserar tidningarna ändå i ett av fyra fall på hur politiken bedrivs. Trots att 

det här handlar om en enda sakfråga med en tydlig historia och konkreta förändringar. 

  

6.4 Tendens 

Med artiklarnas dominerande tendens avses i undersökningen i vilken utsträckning de är 

positivt respektive negativt vinklade mot FRA-frågan. Här spelar källanvändningen roll, 

liksom sakområde och reporternärvaro för hela det intryck artikeln ger.  

 

Undersökningen visar att den dominerande tendensen är negativ, vilket gäller för 

52 procent av artiklarna. Därtill är 41 procent neutralt framställda och bara 4 procent 

positiva. I 3 procent av fallen är tendensen ej möjlig att avgöra. I Tammy Boyces 

undersökning var 32 procent negativa, 48 procent neutrala och 20 procent positiva.  

 

Om man tittar på tendensen kopplat till hur ofta reportern syns genom värdering utan 

källa eller spekulationer om konsekvenser med FRA-lagen utan källa ser man att detta 

förekommer i 16 procent av artiklarna. Den siffran är långt under resultatet i Anders 
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Sahlstrands undersökning från 2000, där nästan hälften av nyhetsartiklarna visade någon 

form av reporternärvaro. Det bör noteras i sammanhanget att Sahlstrands definition av 

reporternärvaro är vidare än den är här. 

 

Förekomsten av spekulationer är också lämplig att jämföra med Jesper Strömbäcks 

forskning. Han fann spekulationer i mer än hälften av artiklarna i samma medier som den 

här undersökningen omfattar. Även här visar vårt resultat en mycket lägre andel vilket 

kan bero på att Strömbäcks undersökning gjorts på valjournalistik, då medierna har stor 

benägenhet att utpeka vinnare och förlorare. 

 

För den här undersökningen är reporternärvaron bland annat intressant för att göra 

skillnad på om textens tendens är beroende av källornas citat eller reporterns eget 

tyckande. Som konstaterat har hälften av artiklarna i denna undersökning en negativ 

inställningen till FRA-lagen. Resultatet visar att reporternärvaro genom värdering utan 

källa och spekulationer om lagens konsekvenser utan källa inte förekom i samma 

utsträckning. Källor, ordval och fokus spelar alltså därtill stor roll för tendensen. 

  

6.5 Källor  

Källorna är, enligt Sahlstrand, en viktig del i nyhetens trovärdighet. Antalet källor samt 

källornas roll spelar in för sanningshalten och hur nyheten uppfattas. Under den 

undersökta perioden användes i snitt 2,4 källor per artikel och huvuddelen av dem var det 

som Strömbäck beskriver som elitkällor. Snittantalet källor är något högre än vad 

Strömbäcks forskning från valbevakningen 2002 visat. I samma tidningar som vi 

undersökt fann han att 2,0 källor användes per artikel. Sahlstrand däremot konstaterade 

ett snitt på 3,0 källor per artikel när han undersökte DN, SvD, GP och Sydsvenskan. 

 

När nyhetsrapporteringen behandlar viktiga samhällsfrågor som FRA-lagen är det 

naturligt att främst elitkällor kommer till tals eftersom det är de som har kunskap i frågan. 

Bland elitkällorna i undersökningen syns samma källor som Sahlstrand beskriver. Det 

handlar främst om politiker, experter, myndighetspersoner och företagsledare.  

 



 49 

Risken med elitkällor är att de har en egen agenda och kämpar för att föra ut sitt budskap 

i medierna snarare än att svara sakligt på journalistens frågor. Elitkällor har ofta anpassat 

sig till medielogiken och vet hur de ska få makt över medieinnehållet. När vi ser till 

enbart elitkällornas inställning i FRA-frågan så är den något mer balanserad än 

fördelningen bland det totala antalet källor. 

 

Mer än hälften av källorna utgjordes av politiker. Av dem var 45 procent negativa till 

lagen, 36 procent positiva och 19 procent hade en inställning som var omöjlig att avgöra. 

Att mer är hälften av källorna var politiker kan ställas mot Strömbäcks uppgifter att 

politiker utgör 53 till 77 procent av källorna under en valrörelse. 

 

Nio procent av källorna var sakkunniga inom ämnen som till exempel IT-säkerhet, 

underrättelsetjänst eller personlig integritet. Dessa stämmer in på Ekecrantz och Olssons 

definition av faktagivare. De har helt enkelt bidragit med sakliga uppgifter som i någon 

form rör FRA-lagen. Vissa politiker kan även anses vara faktagivare, men eftersom de 

har en politisk agenda är de oftare värderare eller analytiker i denna fråga. Genom detta 

är det även naturligt att de flesta politiker uttrycker en ståndpunkt i frågan, och denna var 

som sagt ganska väl balanserad mellan positiv och negativ. 

 

Enbart fyra procent av källorna var privatpersoner. Det är betydligt lägre än Strömbäcks 

siffra över medborgare i valjournalistiken, som är 13 procent.  

 

Tammy Boyce beskriver sakkunniga eller experter som ett sätt att balansera upp en nyhet. 

I hennes studie utgjorde experterna en större del av källorna än i vår undersökning. I vår 

undersökning utgjorde politiker huvuddelen av källorna. Skillnaden kan bero på typen av 

fråga som låg till grund för rapporteringen. I vårt fall – ett politiskt beslut. I Boyces fall – 

ett uttalande från en enskild forskare. 

 

Argumenten som källorna använt handlar främst om nackdelar för privatpersoner samt 

fördelar för rikets säkerhet. Många använde även motargument, antingen för att besvara 

kritik eller svärta ner bilden av motståndare eller förespråkare till lagen. 
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6.6 Det journalistiska uppdraget  

Enligt Wallin ska medierna rapportera tätt, brett och djupt i frågor för att hålla ett högt 

informationsvärde. Undersökningen visar att rapporteringen var tät under perioden, 103 

publicerade artiklar under 22 dagar eller 4,6 artiklar per dag. Mer än hälften av de 

undersökta tidningarna publicerade nyheten över en helsida eller mer, vilket är en 

indikation på att tidningarna värderade frågan högt. 

 

I fråga om bredd så låg rapporteringens fokus främst på FRA-lagen och protester mot 

lagen. Alla 103 analysenheterna berör FRA-frågan men på olika punkter inom de 

kategorierna. Alliansen, omröstningen och myndigheten FRA fick även de spela 

huvudrollen i ett antal artiklar vilket tyder på bredd i rapporteringen vilket stärker 

informationsvärdet. 

 

McQuails sociala ansvarsideologi redogör för hur medier har ett ansvar gentemot 

samhället och medborgarna. Ramarna för teorin stämmer inte helt överens med hur 

rapporteringen i FRA-frågan ser ut. Tendensen var som redan redovisat att 

analysenheterna vinklades negativt till FRA-lagen. Antalet positiva var mycket få, endast 

fyra procent. Önskvärt enligt teorin vore att alla artiklar var neutralt framställda, men det 

är enligt Strömbäck en omöjlighet. Journalistiken påverkas av många yttre faktorer och 

kan aldrig visa den exakta bilden av verkligheten. En jämförelse med Tammy Boyces 

forskning visar att resultaten skiljer sig åt betydligt. Hennes studie visade 48 procent 

neutrala, 32 procent negativa och 20 procent positiva artiklar. I vår undersökning är 

fördelningen 41, 52 respektive fyra procent. Dessutom har vi tre procent inom variabeln 

ej möjlig att avgöra. 

 

Schudson är även han inne på att den önskade objektiviteten är en omöjlighet och att 

innehållet i nyhetsrapporteringen påverkas av olika motiv. Men i resultaten i denna 

undersökning visar en klar övervikt för de negativa tendenserna jämfört med de positiva. 

Mer än 40 procent av artiklarna var visserligen neutrala till frågan men det är fortfarande 

en stor skillnad mellan positiva och negativa artiklar. 
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7. SLUTSATS 

Syftet med studien är att granska den rikstäckande dagspressens rapportering av FRA-

lagen och det besvaras nedan med hjälp av våra frågeställningar, men först presenteras den 

typiska FRA-artikeln:  

 

I fokus står protester mot lagen och artikeln ger ett negativt intryck 

av FRA-frågan. Den är sakgestaltad, saknar personifiering samt 

spekulationer och värdering från journalistens sida. I genomsnitt 

innehåller den 2,4 källor varav 1,03 är negativ, 0,74 neutral och  

0,63 positiv i sin inställning till lagen. Av källorna uttalar sig 0,96 i 

sak och argumentet som kommer fram är att lagen är negativ för den 

personliga integriteten.  

 

 

7.1 Vilka sakområden fokuserar rapporteringen på? 

När man tittar på nyhetsartiklar som publicerats under perioden syns att dagspressen i 

störst utsträckning rapporterade om FRA-lagens innehåll respektive protester mot lagen. 

De båda kategorierna förekom 21 gånger vardera i de 103 undersökta nyhetsartiklarna.  

 

I lika stor utsträckning handlade rapporteringen om politiker eller de politiska 

förhandlingarna om FRA-lagen. Något av sakområdena alliansen, oppositionen eller 

omröstningen/ riksdagen var fokus i 38 av de undersökta nyhetsartiklarna.  

 

Tolv procent av artiklarna fokuserade på myndigheten FRA och dess verksamhet och elva 

procent hade något annat än nämnda fokus. 

 

En stor del av nyhetsartiklarna fokuserade med andra ord på andra ämnesområden än 

FRA-lagen i sig. Av det drar vi slutsatsen att dramaturgin i de politiska förhandlingarna 

bedöms som mer attraktiva för läsarna och därför lätt tas upp i rapporteringen.  
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Studerar man de 57 tilläggen ser man dock att de i 31 av fallen handlade om FRA-lagen, 

varför det är rimligt att anta att tidningarna fattade beslut om att bryta ut rena fakta ur 

brödtexten för att locka till läsning och göra rapporteringen mer lättöverskådlig.   

 

7.2 I vilken utsträckning vinklades artiklarna positivt respektive negativt till  

FRA-frågan? 

I över hälften av artiklarna var rapporteringen om FRA-lagen negativ och fyra procent av 

artiklarna vinklades positivt. De artiklar som var neutralt framställda svarade för 41 

procent av det totala antalet.  

 

Sett till det normativa idealet om objektiv information och balans är den negativa 

tendensen överrepresenterad. Reportervärdering och spekulationer förekommer dessutom 

i 16 procent av nyhetsartiklarna. Men resultatet speglar verkligheten bortom det 

normativa idealet och betraktar man reporternärvaro som ett mått på subjektivitet var 

rapporteringen ändå mer objektiv än till exempel den undersökning som Anders Sahlstrand 

gjort.  

 

Att så många av artiklarna är negativt inställda till FRA-frågan är det, utifrån teorin sett, 

mest frapperande med undersökningen. Våra hänvisningar till tidigare forskning visar att 

förekomsten av neutrala artiklar stämmer väl överens med vårt empiriska material. Men en 

anmärkningsvärd snedfördelning visas i förhållandet mellan positiva och negativa. Detta 

kan bero på mediernas vilja att rapportera om folkstormen i den här frågan. 

Demonstrationer, uppror, mejlbombning och protestlistor är lätta storys att plocka upp 

och har en passande dramaturgi. Men det kan också vara så att det ovanliga i att så många 

ungdomar engagerar sig i en politisk fråga lockade medierna att rapportera om detta i 

väldigt stor utsträckning. Möjligen kan det också ha legat i journalistkårens egenintresse 

att rapportera negativt, då argument om att källskyddet skulle hotas genom den nya lagen 



 53 

lyftes fram i debatten. Ytterligare en förklaring kan finnas i journalistikens benägenhet att 

värna medborgarnas intressen och granska makten – att ställa sig på de lägre ståendes sida.   

 

7.3 I vilken utsträckning präglades rapporteringen av spel- respektive 

sakgestaltning? 

Spelgestalningen i undersökningen är inte lika utbredd som spelgestaltningen i till 

exempel Strömbäcks forskning på valjournalistik. Att spelgestaltningen inte är lika 

omfattande kan bero på att inget parti är ute efter att vinna på samma sätt som vid ett val. 

Pressen har ett redan inarbetat sätt att agera på vid valrörelser, de är vana att hantera den 

typen av frågor. Här förkommer något som är tämligen nytt, i princip handlar det om en 

åsiktskamp mellan folkets vilja och politikernas vilja. Innan voteringen var det 

visserligen viktigt för de olika blocken att övertala riksdagsledamöter att rösta ja 

respektive nej. Efter voteringen fanns inte längre någon tydlig tävlan, då saken redan 

avgjorts. 

 

Vid hälften av de fall där spelgestaltning förekommer är alliansen och dess politiker i 

centrum. Sakområdet omröstningen utgör fokus i drygt en fjärdedel av de spelgestaltade 

artiklarna medan oppositionen, protester och annat fokus bara spelgestaltas i några få fall. 

 

I vissa artiklar är spelgestaltningen mycket tydlig, med hjälp av rubriker, bilder, ingress 

och brödtext. Andra är mer subtila och svårare att märka. Pressen har möjligtvis 

överdrivit FRA-frågan på vissa punkter, men spelgestaltningen har ändå inte tagit så stor 

del av rapporteringen som tidigare studier av politisk journalistik visar. 

 

7.4 I vilken utsträckning förekom personifiering? 

Personifiering förekom i mer än var tredje artikel, vilket också är en framställningsform 

som lockar till läsning. Vårt resultat stämmer bra överens med de hänvisningar vi gjort 

till tidigare forskning, om utbredningen av personifiering i politisk journalistik. FRA-

frågan är ett typexempel på en abstrakt fråga och personifiering är därför ett tacksamt 

grepp för att locka läsare. Fredrik Federley har gett FRA-ambivalensen ett ansikte. 

Genom honom understryks komplexiteten i frågan.  
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7.5 I vilken utsträckning kom källor med positiv respektive negativ inställning till 

FRA-lagen till tals? 

Fördelningen mellan positiva och negativa källor är skev och medierna släpper i stor 

utsträckning fram den negativa sidan. De negativa får betydligt oftare komma till tals än 

de positiva källorna. Däremot är de källor vars åsikt i frågan inte går att avgöra ungefär 

lika många som de positiva. Man ser en stor skillnad i inställningen mellan de så kallade 

elitkällorna och icke-elitkällorna. Icke-elitkällorna är övervägande negativa, men de 

figurerar betydligt mer sällan än elitkällorna.  

 

Bland politiker som användes som källor var fördelningen något mer jämviktig. Färre 

hade en åsikt som inte gick att avgöra, och mellan de positiva och negativa källorna 

skilde inte så mycket som mellan totalen av källorna. 

 

Alla som figurerade som källor uttalade sig inte i FRA-frågan som sådan. Bland dem som 

var positiva eller negativa till FRA uttalade sig hälften i sak och hälften inte. Bland källor 

vars inställning inte gick att avgöra uttalade sig mindre än en femtedel i sak. 

 

De negativa källor som uttalade sig i sak lyfte främst fram nackdelar för privatpersoner 

som argument. De nämnde även många andra argument, som inte specificerats. Kategorin 

innehåller även motargument, så dessa kan utgöra en stor del av de negativa källornas 

argument. De positiva källorna som uttalade sig i sak framhävde fördelar för såväl 

privatpersoner, rikets säkerhet som för andra. Väldigt få källor lyfte fördelar eller 

nackdelar för journalister som ett argument. 

 

I förhållandet mellan källornas inställning och analysenhetens tendens råder inte jämvikt. 

Tendensen är mycket mer sällan positiv än vad det förekommer positiva källor. 

Huvuddelen av analysenheterna är negativa, men trots det förekommer positiva källor i 

dessa enheter. 

 

De journalistiska normerna säger att nyhetsrapporteringen ska vara balanserad och 

neutral. Men den ska även vara sanningsenlig och en avbild av verkligheten. 
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Undersökningen visar på en obalans mellan källorna från de olika lägren, men det kan 

vara så att de undersökta tidningarna helt enkelt skildrat verkligheten. 
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8. EGNA REFLEKTIONER 
Anledningen till att vi genomförde denna studie byggde på våra upplevelser av arbetet på 

nyhetsredaktioner under tiden för rapporteringen. Vi uppfattade bilden som ensidig och 

att argumenten för värdet av utökade befogenheter att signalspana inte riktigt kom fram i 

rapporteringen.   

 

Vad gäller våra förutfattade meningar har vi fått vissa av dem bekräftade i resultatet som 

ju visar att rapporteringen till största delen fokuserade på FRA-frågan ur ett negativt 

perspektiv. Det som överraskar oss med vårt resultat är att en så relativt liten del av 

artiklarna präglades av spelgestaltning. Både med tanke på våra egna föreställningar 

innan och med anledning av tidigare forskning som har redovisats i uppsatsen, där en 

större andel artiklar visat sådan prägel.   

 

Under den tid vi har genomfört undersökningen har vi blivit mer och mer intresserade av 

hur människor faktiskt uppfattade rapporteringen. Därför skulle det vara intressant att 

titta vidare på frågan men ur andra perspektiv. Dels genom att prata med läsare om hur de 

uppfattar artiklarna och vilken bild de har av FRA-frågan i stort. Dels genom en djupare 

analys av det redaktionella arbetet, huruvida rapporteringen sköttes av reportrar som på 

förhand var kunniga på området eller av allmänreportrar som på kort tid fått producera 

material.  

 

En särskilt studie skulle också kunna var kvalitativ med fokus på språkbruk och ordval 

för att ge en djupare bild av värdering och laddade ord än vad vi har gjort i denna studie.  

 

Annan forskning som skulle behöva utvecklas är den om källors argumentation och roller 

i journalistisk framställning. Vi har intresserat oss för frågan, men haft svårt att hitta bra 

jämförande forskning.  

 



 57 

KÄLLFÖRTECKNING 

Litteratur 
Alström, Börje (1997): Morden i Falun. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar 
 
Altheide, David L. & Snow, Robert P. (1979): Media Logic. Beverly Hills: SAGE 
 
Asp, Kent (1986): Mäktiga massmedier. Stockholm: Akademilitteratur 
 
Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom (1991): Så sant som det är sagt. Källor och konstruktioner 
i journalistiken. Stockholm: Rapport från Svensk informations mediecenter, 91:1 
 
Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom (1994): Det redigerade samhället. Om journalistikens, 
beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia. Stockholm: Carlsson 
 
Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red, 2000): Metoder i kommunikationsvetenskap. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Esaiasson, Peter, Gilliam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007): 
Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 
Norstedts Juridik 
 
Hadenius, Stig, Weibull, Lennart &  Wadbring Ingela (2008): Massmedier. Press, radio 
och tv i den digitala tidsåldern. Stockholm: Ekerlids förlag 
 
Hernes, Gudmund (1978): Forhandlingsøkonomi og blandadministrasjon. Bergen: 
Universitetsforlaget 
 
Hvitfelt, Håkan (1989): Nyheterna och verkligheten – byggstenar till en teori. Göteborg: 
Göteborgs Universitet, Journalisthögskolan. 
 
McCombs, Maxwell (2006): Makten över dagordningen – om medierna, politiken och 
opinionsbildningen Stockholm: SNS Förlag 
 
McQuail, Denis (2005): McQuail’s Mass Communication Theory. London: SAGE 
 
Nilsson, Åsa (2000): Kvantitativ innehållsanalys. I: Ekström, Mats & Larsson, Larsåke 
(red.): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 
 
Nord, Lars & Nygren, Gunnar (2007): Präktiga massmedier. De lokala mediernas 
valbevakning 2006. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting 
 
Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2004): Medierna och demokratin. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Petersson, Olof (1987): Metaforernas makt. Stockholm: Carlssons 
 



 58 

Sahlstrand, Anders (2000): De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress. 
Stockholm: Stockholms universitet, institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation. 
 
Schudson, Michael (2003): The Sociology of News. New York: Norton 
 
SOU 2006:8. Mångfald och räckvidd. Slutbetänkande av presskommittén 2004. 
Stockholm: Fritzes 
 
Spelregler för press, TV, radio, (2002) Stockholm: Pressens samarbetsnämnd. 
 
Strömbäck, Jesper (1997): Medielogik, demokratilogik och det öppna samhällets villkor. 
Härnösand: Rapport/ Mitthögskolan, 1997:13  
 
Strömbäck, Jesper (2000): Makt och medier. Lund: Studentlitteratur 
 
Strömbäck, Jesper (2001): Gäster hos verkligheten. Stockholm: Symposium. 
 
Strömbäck, Jesper (2004): Den medialiserade demokratin. Stockholm: SNS Förlag. 
 
Wallin, Ulf (1994) Vad fick vi veta? En studie i svenska nyhetsmediers rapportering åren 
före folkomröstningen om EU. Göteborg: Göteborgs universitet, institutionen för 
journalistik och masskommunikation. Göteborgska studier i journalistik och 
masskommunikation. 
 
Artiklar 
Boyce, Tammy (2006): Journalism and Expertise. Journalism Studies, vol. 7, nr 6, s. 898-
906. 
 
Entman, M. Robert (1993): Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. 
Journal of Communication vol. 43, nr 3. 
 
Kahneman, Daniel & Tversky, Amos (1984): Choice, Values and Frames. American 
Psychologist 39, s. 341-350. 
 
McCombs, Maxwell E. & Shaw, Donald L. (1972): The Agenda-Setting Function of 
Mass Media. Public Opinion Quarterly vol. 36, nr 2, s.143-158. 
 



 59 

Internetsidor 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/fralagen/article3393825.ab   081113, kl. 10.05 
http://www.dagspress.se/Article.jsp?version=108444&idx=6 081117, kl. 11.52 
http://www.fra.se/omfra_signalspaning.shtml 081113, kl.10.02 
https://lagen.nu/2008:717, 081113, kl 10.58 
http://www.metro.se/se/article/2008/11/06/18/5857-57/index.xml  081113, kl.10.05 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2007/08&bet=F%C3%B6
U15 081113, kl.10.03 
http://www.regeringen.se/sb/d/10911/a/112332, 081113, kl. 11.12 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1788753.svd   081113, kl. 11.15 
 



 60 

Bilaga 1: Kodschema för artiklar och notiser 
 
Formalia 
 
1. Id-nummer 
Varje analysenhet ges ett unikt kodnummer. 
 
2. Tidning  
Anger vilken tidning analysenheten publicerats i. 

1. Aftonbladet 
2. Dagens Nyheter 
3. Expressen 
4. Svenska Dagbladet 

  
3. Datum 
Anger vilket datum artikeln publicerats. 
 
4. Sida i tidningen 
Anger på vilken sida i tidningen artikeln publicerats. 
 
5. Typ av text 

1. Nyhetsartikel 
2. Notis 

 
6. Nyhetens utrymme  
Här räknas hur mycket utrymme nyheten får i redigeringen inklusive tillhörande bild, rubrik och eventuell 
grafik eller faktaruta. Om flera analysenheter publicerats samma dag i samma tidning anges utrymmet 
endast vid en analysenhet och resterande analysenheter kodas som redan angivet. 

1. Uppslag 
2. Helsida 
3. Trekvartssida 
4. Halvsida 
5. Kvartssida eller mindre 

 9.   Redan angivet 
  
7. Finns nyheten på tidningens förstasida?  
Anger om nyheten finns på tidningens förstasida. Om det finns två jämstora nyheter på förstasidan och 
FRA-frågan är en av dem, räknas den som störst i den här variabeln. Om nyheten har sidans största rubrik 
eller största bild kodas den som största nyheten på sidan (m.a.o. kan den i vissa fall vara en av de två 
största nyheterna). Anges en gång per dag och tidning enligt samma princip som variabel nummer 6. 

1. Ja, största nyheten på sidan.  
2. Ja, men ej största nyheten på sidan.  
3. Nej. 
4. Redan angivet 



 61 

Innehåll 
8. Artikelns huvudsakliga karaktär  
Bedöms utifrån helheten: text, bild, rubrik, ingress, bildtext, brödtext, faktarutor och grafik.  

1. Sakgestaltning 
2. Spelgestaltning 
3. Ej möjligt att avgöra 

Om artikeln har inslag av spelgestaltning styr det kodningen.  
 
9. Huvudsakligt sakområde 
Anger vad analysenhetens huvudsakliga innehållsfokus ligger på. 

1. FRA. Fokus ligger på myndigheten FRA eller dess anställda. 
2. FRA-lagen. När fokus ligger på konsekvenser med lagen, innehåll i lagen och alla led från 

första proposition till verkställande. 
3. Alliansen. När fokus ligger på politiskt spel eller organisation inom alliansen. Ex: 

”Alliansattack. Nu tar borgerliga tyckare avstånd från sina egna”. 
4. Oppositionen. När fokus ligger på politiskt spel eller organisation inom oppositionen. 

Exempel: ”Oppositionen i bråk om FRA”. 
5. Omröstningen/riksdagen. Fokus ligger på omröstningen eller föreliggande debatt i 

riksdagen, 
6. Protester. Om fokus ligger på demonstrationer, antirörelser i bloggosfären eller annan 

fokusering på kritik mot lagen. 
7. Politiker. Fokus ligger på en enskild politiker. 
8. Annan person. Fokus på person som ej stämmer in på någon av kategorierna ovan. 
9. Annat fokus. Fokus som ej stämmer in med någon av kategorierna ovan. Ex: ”Sverige är 

sämst i Europa att värna den personliga integriteten”. 
 
10. Personifiering 
Anger om rapporteringen innehåller personifiering.  

1. Ja 
2. Nej 

En eller några få personer måste tydligt stå i centrum, som får ge ansikte/n åt en större händelse. 
 
11. Vilken tendens dominerar texten?  
Tendensen bedöms utifrån text tillsammans med redigering. Hänsyn tas till starka ord och formuleringar. 

1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 

Ex: ”Här spionerar FRA på mejl”. Även om nyhetstexten i exemplet inte är hårt negativt vinklad så får 
nyheten en negativ klang med redigering och rubriksättning. Hur vinklas fokus (variabel 9) för att berätta 
om FRA-frågan? Har journalisterna valt att belysa problem eller möjligheter i hanteringen av lagförslaget? 
Belyses möjligheter eller problem med politiska förhandlingar, tänkbara konsekvenser med FRA-lagen, 
FRAs myndighetsutövande eller signalspaning? Hänsyn tas till laddade ord som användandet av 
”spionlagen” i stället för ”FRA-lagen”.  
 
12. Förekommer värderingar utan tydlig källa? 
Anger om det i texten finns värderingar som inte kan härledas till en källa. 

1. Ja 
2. Nej 

 
13. Förekommer spekulationer om konsekvenser med lagen utan tydlig källa?  
Anger om det förekommer spekulationer om framtida konsekvenser av lagändringen och utan tydlig källa. 

1. Ja 
2. Nej 
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Källor 
 
14. Antal källor i analysenhet 
Här anges alla källor som förekommer i texten. 
 
Huvudkällans namn och titel i artikel: ________________________________________________  
 
15. Källa 1: roll 
Vad källan har för titel i artikeln eller vilken kategori källan passar i. 

1. Politiker. Som politiker kodas såväl riksdagspolitiker och kommunalpolitiker som ministrar. 
Även partisekreterare eller ministrars och departements pressekterare kodas som politiker när 
de uttalar sig å politikers vägnar. 

2. FRA. Personer anställda vid FRA eller dokument från FRA. 
3. Sakkunnig. Personer med särskilda kunskaper inom ämnen som är aktuella i debatten, bland 

annat integritetsfrågor, it-säkerhet, underrättelsetjänst och statsvetenskap. 
4. Privatperson. 
5. Opinionsbildare. Debattörer, ledarskribenter och tankesmedjor.  
6. Myndighet. Förutom FRA och dess anställda. 
7. Annat medium. 
8. Nyhetsbyrå. 
9. Blogg. 
10. Lagtext. 
11. Riksdag. Propositioner, motioner och andra riksdagsdokument. 
12. Annan. Person som ej passar under någon av ovanstående kategorier eller om roll är okänd. 

 
16. Källa 1: inställning till FRA-frågan 
Utgår från varje artikel oavsett förkunskap om källans ståndpunkt. Vad går att utläsa av artikeln?  

1. Positiv 
2. Ej möjligt att avgöra 
3. Negativ 

Tydliga argument krävs inte, i vissa fall är det uppenbart att källan har rollen som motståndare eller 
förespråkare i aktuell kontext. Ex: en centerpartist uttalar sig utan tydligt ställningstagande, men är tydlig 
representant för fakta i texten att centern som parti är förespråkare. FRA som källa är alltid positiv om inte 
annat uttrycks.   

Om källan är en nyhetsbyrå eller annat medium, tas bara hänsyn till citerade källors inställning, 
inte nyhetsbyrån eller mediet i sig. Ex. – Jag kommer att rösta ja till förändringen, säger försvarsminister 
Sten Tolgfors till TT.  Rollen kodas då som nyhetsbyrå och källans inställning som positiv. 
 
17. Uttalar sig källan om FRA-frågor i sak? 
Om källan tar upp argument om för- eller nackdelar med FRA-lagen. 

1. Ja 
2. Nej 
3. Ej möjligt att avgöra 

När flera källor klumpats samman och det är osäkert vilken information som kommit från vilken källa 
kodas detta som ej möjligt att avgöra. Om en person enbart förekommer som förespråkare eller 
motståndare till lagen men inte kommenterar innehållet i lagen så kodas denna person som nej.   
 
Om ja på variabel 17, nämner källa 1 fördelar med FRA-lagen för  
18. privatpersoner?   1.Ja   2.Nej 

19. rikets säkerhet?   1.Ja   2.Nej 

20. journalister?   1.Ja   2.Nej 

21. andra?    1.Ja   2.Nej 
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Under kategorin andra faller uttalanden som svarar på argument mot lagen, men inte passar in under 
variabel 18-20. Ex: Statsminister Fredrik Reinfeldt säger: ”Det handlar inte om massavlyssning av svenska 
folket.”  
 
Om ja, nämner källa 1 nackdelar med FRA-lagen för 
22. privatpersoner?   1.Ja   2.Nej 

23. rikets säkerhet?   1.Ja   2.Nej 

24. journalister?   1.Ja   2.Nej  

25. andra?    1.Ja   2.Nej 

Under kategorin andra faller uttalanden som svarar på argument för lagen, men inte in under variabel 22-
24. Ex: ”Som tidigare Säpochef anser Eriksson att Sverige inte har några problem med att hantera 
terrorismen”. Före detta Säpochef Anders Eriksson framför argument varför han har en negativ inställning 
till FRA-lagen. 
 
Upprepa variabel 15-25 för samtliga källor i analysenheten. 

5.  
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Bilaga 2: Kodschema för tilläggsrutor 
 
Formalia 
 
1. Id-nummer 
Varje analysenhet ges ett unikt kodnummer. 
 
2. Tidning  
Anger vilken tidning analysenheten publicerats i. 

5. Aftonbladet 
6. Dagens Nyheter 
7. Expressen 
8. Svenska Dagbladet 

  
3. Datum 
Anger vilket datum artikeln publicerats. 
 
4. Sida i tidningen 
Anger på vilken sida i tidningen artikeln publicerats. 
 
5. Typ av text 

3. Faktatillägg 
4. Åsiktstillägg 

 
Innehåll 
 
6. Huvudsakligt sakområde 
Anger vad analysenhetens huvudsakliga innehållsfokus ligger på. 

10. FRA. Fokus ligger på myndigheten FRA eller dess anställda. 
11. FRA-lagen. När fokus ligger på konsekvenser med lagen, innehåll i lagen och alla led från 

första proposition till verkställande. 
12. Alliansen. När fokus ligger på politiskt spel eller organisation inom alliansen. Ex: 

”Alliansattack. Nu tar borgerliga tyckare avstånd från sina egna”. 
13. Oppositionen. När fokus ligger på politiskt spel eller organisation inom oppositionen. 

Exempel: ”Oppositionen i bråk om FRA”. 
14. Omröstningen/riksdagen. Fokus ligger på omröstningen eller föreliggande debatt i 

riksdagen, 
15. Protester. Om fokus ligger på demonstrationer, antirörelser i bloggosfären eller annan 

fokusering på kritik mot lagen. 
16. Politiker. Fokus ligger på en enskild politiker. 
17. Annan person. Fokus på person som ej stämmer in på någon av kategorierna ovan. 
18. Annat fokus. Fokus som ej stämmer in med någon av kategorierna ovan. Ex: ”Sverige är 

sämst i Europa att värna den personliga integriteten”. 
 
7. Vilken tendens dominerar texten?  
Tendensen bedöms utifrån text tillsammans med redigering. Hänsyn tas till starka ord och formuleringar. 

5. Positiv 
6. Neutral 
7. Negativ 
8. Ej möjlig att avgöra 

Ex: ”Här spionerar FRA på mejl”. Även om texten i exemplet inte är hårt negativt vinklad så får nyheten en 
negativ klang med redigering och rubriksättning. Hur vinklas fokus (variabel 6) för att berätta om FRA-
frågan? Har journalisterna valt att belysa problem eller möjligheter i hanteringen av lagförslaget? Belyses 
möjligheter eller problem med politiska förhandlingar, tänkbara konsekvenser med FRA-lagen, FRAs 
myndighetsutövande eller signalspaning? Hänsyn tas till laddade ord som användandet av ”spionlagen” i 
stället för ”FRA-lagen”.  
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